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Wolsztyn fc> pazdziernika 2015 r.

KOMENDANT POWIATOWY
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

w WOLSZTYNIE
64-200 Wolsztyn, ul. Wschowska 17

PZ. 5580.08.2015

UPOWAZNIENIE

DO PRZEPROWADZENIA CZYNNOSCI KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH
W ZAKRESiE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na podstawie art. 79 ust.1 ustawy o swobodzie gospodarczej (J.t.: Dz. U. z

2013 r. nr 0, poz. 672 z zm.) oraz art. 23 ust, 1, ust 2, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.

o Panstwowej Strazy Pozarnej (J. t.: Dz. U. z 2013r. poz. 1340 z pozniejszymi

zmianami)

upowazniarn

kpt. Szymona Czachnowskiego st. specjaliste w sarnodzielnym stanowisku ds. kontrolno

rozpoznawczych i bhp Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Wolsztynie

posiadajqcego legitymacje siuzbowq nr 1/2012, wydanq przez Komendanta

Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Wolsztynie

do przeprowadzenia

w dniu 15 pazdziernika 2015 r.
(odgodziny wm-14m)

czynnosci kontrolno - rozpoznawczych, wzakresie*:
1) kontroli przestrzegania przepisow przeciwpozarowych,
2) oceny zgodno§ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwi^zari

technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,

w URZAD SKARBOWY W WOLSZTYNIE
ul. Dworcowa 15
64-200 Woisztyn

Przewidywany termin zakoriczenia czynnosci kontrolno rozpoznawczych
16 pazdziernika 2015 r.

- VERTE-



Otrzymuie:
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
PI. Cyryla Ratajskiego 5
61-726Poznari

Do wiadorrtosci
1.URZAD SKARBOWY W WOLSZTYNIE
ul. Dworcowa 15
64-200 Wois/.iyn

2.PZ a/a

Wydajacy upowaznienie:

KOMENDANTj POWIATQWY
PANSTVVOvVFJWRAZY POZARN'- '
w WCLSZTYNf.woj w,ei

ml. hn;t>. in»r ilt^iluft

POUCZENIE

Stosownie do art. 23 ustawy o Paristwowej Strazy Pozarnej:
1. Czynnosci kontrolno rozpoznawcze przeprowadza si? w celu rozpoznawania zagrozeii,
realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisow przeciwpozarowych oraz przygotowania do
dziatari ratowniczych Paristwowej Strazy Pozarnej
2. Kontrolowany jest obowiazany umozliwic kontroluja.cemu przeprowadzenie czynnosci
kontrolno-rozpoznawczych, a w tym;

• udzielic niezbednych informacji i wyjasnien w sprawach objetych zakresem tych czynnosci
oraz wyrazic zgod^ na sporza,dzenie dokumentacji fotograficznej,

• umozliwic dostep do obiektow, urzqdzeri i innych sWadnikow majajkowyeh, w stosunku do
ktorych maja^ bye przeprowadzone czynnosci,

• zapewnic wglad w dokumentacje i prowadzone ewidencje objete zakresem czynnosci,
» umozliwic sporzaxfcenie kopii niezbednych dokumentow,
• zapewnic warunki do pracy, w tym, w m.iar§ rrozliwosci.' samodzielne pomieszczenie i miejsce

do przechowywania dokumentow. •
» udostepnic srodki ta^cznosci i inne konieczne srodki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie

niezbednym do przeprowadzania czynnosci.
3. Kontroiujgcy ma prawo wstepu do wszystkich obiektow i pomieszczen, chyba ze stanowia. one

czesc mieszkalna. tub ich wtascicielami albo zarza.dzaja.cymi sa;
* komdrki lub jednostki organizacyjne podlegle Ministrowi Obrony Narodowej atbo przez niego

nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencja Wywiadu lub Straz
Graniczna,

* obce misje dyplomatyczne, urz^dy konsutarne albo inne instytucje miedzynarodowe
korzystaja.ee z immunitetow dyplomatycznych lub konsularnych.

4. Kontroluja,cy podlega obowia^zuja.cym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego
przepisom o bezpieczenstwie i higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o
ochronie przeciwpozarowej. Kontroluja^cy nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w
regulaminie ochrony obiektow i pomieszczefi kontrolowanego.

W wymienionym terminie kontrolowany jest obowia.zany do pisemnego wskazania
osoby upowaznionej do reprezentowania go w trakcie kontroii, w szczegolnosci w czasie
jego nieobecnosci. W sytuacji braku kontrolowanego lub osob przez niego wyznaczonych
do uczestniczenia w czynnosciach kontrotno-rozpoznawczych sytuacja ta zostanie
odczytana jako dzialania zmierzajqce do uniemozliwienia lub utrudniania czynnosci
kontrolno rozpoznawczych, Tym samym na podstawie art. 82a § 3 Kodeksu wykroczeh
zostanie skierowany wniosek o ukaranie do v/tasciwego terenowo Sa.du Rejonowego.
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KOMENDANT POWIATOWY
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

w Wolsztynie woj. Wielkopolskie

PZ.5585.08.1.2015

P R O T O K O L

URZAD SKARBOWY
w WOLSZTYNIE (1)

15 PA2.2015

Poz. rej.

z ustalen z czynnosci kontrolno - rozpoznawczych eq L(^/>AOlLd/l'i~
w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1,2,3, ust. 13, ust. 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej
Strazy Pozarnej (tekst jednolity Dz.U. z 31 lipca 2013r. poz.1340) oraz § 2 ust.l, § 10 ust. 1
rozporzaxizenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernik 2005 r. w sprawie
czynnosci kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwow^ Straz Pozarna^ (Dz. U. z 2005
nr 225, poz. 1934) kpt. inz. Szymon Czachnowski st. specjalista Komendy Powiatowej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Wolsztynie w dniu 15-10-2015 na podstawie doreczonego upowaznienia wydanego
przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Wolsztynie przeprowadzil w Urzad
Skarbowy w Wolsztynie ul Dworcowa 15 czynnosci kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony
przeciwpozarowej polegajqce w szczegolnosci na:
- kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych
Kontrole przeprowadzono w obecnosci. Osoba posiadaj^ca upowaznienie podpisane przez Pan v-ce

dyrektor Pan Maciej Mlodzikowski. Malgorzata Domzalska kierownik samodzielnego referatu BHP w

Poznaniu Dariusz Losos st. spec. BHP w Poznaniu.

Kontrol^ objeto nastepuj^ce obiekty: Budynek Urzedu Skarbowego Wolsztyn ul Dworcowa 15

W toku czynnosci kontrolno rozpoznawczych ustalono co nastejpuje: (w tym nastepujace

nieprawidlowosci)

Wlascicielem i zarz^dzaj^cym obiektem jest: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
1. W obiekcie prowadzona jest obstuga administracyjna podatnikow. Zatrudnionych 56 osob.
2. Parametry uzytkowe z ksiqzki obiektu z Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego: Budynek

niski o konstrukcji murowanej. Podpiwniczony tylko w CZQSC'I z kottowniq. Wys. 11,8 pow.

uzytkowa 1346,9 m2kubatura 6969 m 3 rok przebudowy 1995.Budynek wolnostojacy. W

odlegtosci do 8 m brak innych obiektow.
3. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku "C". Caty budynek stanowi jednq stref?

pozarow^. Pomieszczeniami wydzielonymi 53. Garaz , magazyn egzekucji Drzwi El 30 oraz

Kottownia wejscie od zewnatrz budynku drzwi bezklasowe, przejscia instalacyjne

zabezpieczone przepustami HILTI.
4. Kategoria zagrozenia ludzi ZL III.
5. Charakterystyka zagrozenia wybuchem. Nie wyst^puje.
6. Instalacje uzytkowe badania przeglqdy:

• Elektryczna, odgromowa przedtozono protokol z przeglqdu. Sprawnosc instalacji
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potwierdzit protokotem z dnia 22-12-2014 Pan Adam Stachowiak. BEZ UWAG.
• Gazowa, grzewcza. Budynek ogrzewany jest z kottowni gazowej dwoma piecami na gaz

metan dwoma piecami o mocy 46 i 83 kW. przedtozono protokot z przeglqdu. Szczelnosc

instalacji potwierdzit protokotem z dnia 09-09-2015 Pan Lorenz Jakub. BEZ UWAG.
• Wentylacyjna przewody kominowe. Przedtozono protokot z przegla.du. Sprawnosc

instalacji potwierdzit protokotem z dnia 09-2015 Pan Henryk Kmiecik. BEZ UWAG.
WARUNKI EWAKUACJI, ELEMENTY WYKONCZENIA WNEJRZ I WYPOSAZENIA STAtEGO.

1. Wyjscia ewakuacyjne z obiektu na zewna_trz 2 wyjscia. Szerokosc 0,9 m.
Przejscia ewakuacyjne parametry w normie.
Dojscia ewakuacyjne parametry w normie.

2.
3.
4. Klatki schodowe otwarte konstrukcja zelbetowa. Parametry zgodne z wymaganiami.
5. Oznakowanie drog ewakuacyjnych. Prawidtowe.
6. Elementy wyposazenia wne_trz i wyposazenia statego. Nie zauwazono palnych oktadzin i

wystroju wne_trza.
7. W budynku jedynym pomieszczeniem z zwi^kszona, ilosci ludzi jest sala szkoleri ilosc miejsc

38.
URZA.DZEIMIA PRZECIWPOZAROWE SPRAWDZANIE OKRESOWYCH PRZEGLA.DOW TECHIMICZNYCH.

1. Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu. Znajduje siQ na frontowej elewacji budynku po

prawej stronie. Sprawnosc instalacji potwierdzit protokotem z dnia 22-12-2014 Pan

Adam Stachowiak.
2. Urza_dzenia zapobiegaja.ce zadymieniu lub stuza.ce do usuwania dymu. Nie wyste_puje

nie wymagany.
3. Drzwi przeciwpozarowe El 30 dla pomieszczenia Garazu wewna.trz budynku i Magazyn

egzekucji.
4. Systemy sygnalizacji pozarowej. Budynek wyposazony jest SAP W kazdym

pomieszczeniu jest czujka podtqczona do central! POLON ALFA znajdujqcej si? na

parterze budynku. Przedtozono protokot z konserwacji systemu. Sprawnosc potwierdzit

dnia 19-06-2015 Pan Adrian Dopierata i Karol Kiciriski.
5. Kottownia wyposazona w piece o tqcznej mocy > 60 kW. W kottowni brak urzqdzenia

sygnalizacyjno odcinajqcego.
6. Instalacja wodociqgowa przeciwpozarowa. W obiekcie w cze^ci starszej znajduja. si$ 2

hydranty DN 25 z w^zern ptaskim z dwoma w^zami data przeglqdu w^zy 08-2016

Przedtozono badania wydajnosci hydrantu. Sprawnosc i wymaganq wydajnosc

potwierdzit Pan Henryk.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH.

1. Drogi pozarowe do obiektu z ul Dworcowej utwardzona.
2. Przeciwpozarowe zaopatrzenia wodne stanowi siec hydrantowa miejska najblizszy

hydrant okoto 60 m od obiektu.
3. Gasnice przenosne przewozne ilosc rozmieszczenie, prawidtowe. Konserwacja do 08-

2016, oznakowanie miejsc prawidtowe.
4. Gtowne wyta_czniki instalacyjne oznakowane prawidtowo.
5. Zapoznanie pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi. Pracownicy zapoznani

przedtozono wybiorczo Pani Ewa Kotlarska szkolenie przeprowadzone 02-08-2013.
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6. W zwiqzku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami zastosowano sankcje karne w

postaci upomnienia.
Na punkcie 9 protokot zakonczono

Na tym protokol zakonczono, informujac kontrolowanego o przysluguj^cym mu prawie wniesienia
do niego umotywowanych zastrzezen.

Protokol spisano na 3 stronach w 2 jednobrzmi^cych egzemplarzach i po zapoznaniu
tresciij podpisano BEZ ZASTRZEZEN - -Z ZASTRZEZENIAMI

z jego

i^ protokolu pozostawiono kontrolowanemu.
UR2AD SKARBOWY
64-200 WOLSZTYN

u! DvvOiijowa 15
tel. (068) 384-2CM1

STARSZY SPECJALISTA
ds kontrolno - rozpoznawczych

Pozarnej
olsztynie

(pieczfc kontrolowanej jednostki)

Czachnowski

(podpis osoby kontrolujqcego)
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